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Tämä järjestyssääntö koskee oppilaitoksen opiskelijoita ja kurssilaisia, koko oppilaitoksen aluetta ja kaikkea
oppilaitoksen järjestämää toimintaa ja tilaisuuksia myös oppilaitoksen ulkopuolella.
1. Oppilaitoksessa jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sekä henkiseen ja
fyysiseen koskemattomuuteen.
2. Osallistu henkilökohtaisen työjärjestyksesi mukaisesti opetukseen.
3. Tutkintotodistuksen saannin edellytyksenä on, että suoritat kaikki tutkinnon osat hyväksytysti.
4. Muista tuoda avoimesti esille henkilökohtaistamiskeskusteluissa (HOKS-keskustelut) mahdolliset
oppimisvaikeutesi tai muut mahdolliset seikat, jotka vaikuttavat opintojesi etenemiseen tai esimerkiksi
asumiseen oppilaitoksen asuntolassa.
5.

Noudata poissaoloista erikseen annettuja ohjeita. Keskustele hyvissä ajoin mahdollisesta tilapäisestä
poissaolostasi. Alle viikon poissaolon hyväksyy vastuuopettaja. Pidemmät tilapäiset poissaolot hyväksyy
vastuuopettajan puoltamana apulaisrehtori. Toimita yli 3 päivää kestävästä sairauspoissaolosta
oppilaitokselle lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.

6. Moottoriajoneuvot säilytetään niille osoitetuilla pysäköintitunnuksin merkityillä hiekkakentillä Mattilan,
Ylätalon sekä Tyttölän läheisyydessä. Liikkuminen oppilaitoksen alueella tapahtuu turvallisuusnäkökulmat
huomioiden ilman moottoriajoneuvoja. Liikkuessasi pimeällä käytä heijastimia. Hevosen kanssa
liikkuessasi muista myös hevosen heijastimien käyttö.
7. Sinulla tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus sekä oppilaitoksen kirjallinen lupa kuljettaaksesi itsenäisesti
oppilaitoksen moottoriajoneuvoa. Oppilaitoksen alueella tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.
8. Noudata tinkimättömästi työ- ja paloturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä. Käytä työtehtäviin
tarkoitettuja suoja- ja turvallisuusvarusteita ohjeiden mukaan. Älä koskaan poista työkoneesta tai laitteesta suojalaitteita. Muista, että opiskelijalla on myös ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan
turvallisuuspuutteista. Mahdollisen vahingon sattuessa ilmoita siitä opettajalle tai työnjohdolle ja anna
mahdollisuuksien mukaan ensiapua.
9. Peitä tai poista kehon näkyvillä olevat lävistyskorut tai riippuvat korut, kun toimit oppilaitoksen
autenttisissa oppimisympäristöissä sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa käytännön töissä.
10. Käsittele oppilaitoksen omaisuutta huolellisesti. Ilmoita omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta
välittömästi henkilökunnalle. Olet korvausvelvollinen vahingosta, jonka aiheutat tahallasi tai
huolimattomuudellasi, niin kuin laissa on tarkemmin määrätty.
11. Tupakointi ja tupakointivälineiden käyttö on kielletty oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen
toiminnassa.
12. Päihteiden ja huumausaineiden hallussapito, säilytys ja niiden käyttö sekä vaikutuksen alaisena
esiintyminen on kielletty oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa.
Päihderikkomusta pidetään aina vakavana ja asiasta ilmoitetaan aina alaikäisten kohdalla huoltajalle sekä
asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.
13. Aseiden käyttö ja hallussapito on kielletty oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen järjestämissä
tilaisuuksissa. Aseiden käyttöä ja hallussapitoa pidetään aina vakavana ja asiasta ilmoitetaan aina
alaikäisten kohdalla huoltajalle sekä asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus.

